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Demografiudviklingen og –udfordringen:
• Flere ældre og færre yngre i den erhvervsdygtige alder
• Konsekvens: Fremtidig mangel på arbejdskraft eller reducerede ydelser i sundhedssektoren –

Hvad gør vi?

Strategisk sigte for AAKs Sundhed & Omsorgs område:
• Behov for: Tilegnelse af ny viden, nye løsninger om forebyggelse
• Mål: Bæredygtig livskvalitet og omkostnings-effektivitet
• Midler: Mere teknologi
• Muligheder: Samarbejder med interessefællesskaber udenfor egen organisation
• Udfordring: Finansiering og kompetencer
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Horizon Europe (tidl: Horizon2020), ét af flere EU-fundede programmer
• HE er EUs 10. rammeprogram for Forskning og Innovation, - udvikling af løsninger, ikke afprøvning af eksisterende

• Betingelser for deltagelse:

• Et HE2020 skal være et samarbejde mellem mindst tre partnere og to nationaliteter fra EU-lande + 
EØS lande

• Deltagere/partnere udgør et konsortium, statueret ved en Consortium Agreement

• Én partner er Lead-contractor, resten Participants. 

• Et ”Project Proposal” der refererer til et område i HEs arbejdsprogram f.eks. ”Health”

• Nedbrudt i Workpackages, faset i tid over projektets tidsrum, partner-ressourcer tilknyttet WPs, én er WP-lead
andre contributors

• WP-tilknyttede deliverables (afleveringer); projektbudget i mandmåneder og finansielt totalt og pr. partner
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Projekt arbejdsform:

• Samarbejde i udarbejdelse af Deliverables i WP’erne, tilgangen til projektarbejdet er videnskabelig, dokumenteres i 
rapporter, kilder refereres, peer-reviews og publiceres

• Partnere kan arbejde i flere WP’er samtidig – som lead eller contributor

• Regelmæssige telekonferencer for hele projektet og indenfor WP’er, mails, fælles dokumentserver for alle

• Fysiske ”fler-dages” møder hos partnere forskellige steder i Europa 

• Review typisk to gange i en projekt-periode med eksterne reviewere, kan give projektplan justeringer

Udfordringer:

• Kulturelle forskelle, sprog, terminologi, tilgang, Nord – Syd Europa

• Konkrete udfordringer hos kommuner – projekter kan være langt fra hverdagen – fra praksis og kompetencer



AAKs H2020 projekt: Smart Age-friendly Living and Working Environment – ”SMARTWORK”, 2019-2021
• Anvendelse af:

• sensorer til monitorering af fysiologiske og kognitive parametre hos +55-årige kontormedarbejdere
• kunstig intelligens generering af interventioner overfor medarbejderen til ændret adfærd

• Formål: Et bæredygtigt arbejdsmiljø

AAKs rolle blandt 10 partnere:
• Som slutbruger at beskrive og fastlægge:

• behovsafdækning/brugerkrav dvs. funktionelle-, etiske-, lovgivningsmæssige krav
• interventioner på grundlag af monitorering og individuel sundhedstilstand

• Udføre test-trial af SMARTWORK-system for 30 medarbejdere i 6 måneder 24/7

• Dokumentere brugeraccept, oplevede og målte virkninger

• Estimere socio-økonomiske virkninger, dvs.: Impact
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WEARABLES, PLANLAGT FOR PILOT-TEST

Intelligent mus
 Puls
 Pulsvariation (HRV)
 Iltmætning af blod
 Blodtryk
 Galvanisk hud ledningsevne –

sved produktion
 Hudtemperatur
 Bevægelse/rysten

Aktiv program/vindue tracking
• Program starter / åbninger
• Program lukninger
• Computer (Windows) 

aktivitet/inaktivitet
• Tasteaktivitet og -hastighed
• Muse brug (bevægelser og klik)

Øjne aktivitet (vha. Web-kamera)
• Øjnenes synsretning
• Øjnenes blinken
• Måler ”Perclos”, dvs. trætheds 

detektion

Elektrokardiogram - EKG
• Puls (slag / m)
• HRV (Heart Rate Variability) 

(millisekunder) 
• Hjerte-arytmi hændelser 

(hændelsesliste) 
• Fuldt EKG (EDF døgndiagram) 

Fitness tracker, måling af fysisk 
aktivitet pr. døgn:
• forbrændte kalorier (kal.)
• skridt (antal)
• afstand tilbagelagt (km.)
• etager eller højde opnået
• intensitets-klassificering -

stillesiddende, let aktiv, ret aktiv, 
meget aktiv

• hjerterytme/puls
• kontinuerlig og gennemsnitlig 

hjertefrekvens
• søvnkvalitet, -varighed og –indtræden, 

-cyklus (-ser) (dybde, lette og REM*-
faser)

Mobiltelefonen – indtastning af egne 
målinger
• Blodsukkerniveau (mg / L)
• Lungefunktionstest

• udåndingsvolumen på et sekund -
FEV1 (L)

• udåndingskapacitet – FEC (L)
• Systolisk tryk (mmHg)
• Diastolisk tryk (mmHg)
• Puls (slag / m)
Ernæring og kost
• Selv-rapporteret daglig 

ernæringsindtag, via Mobiltelefon
Mobiltelefonen som sensor
• Omgivelses støj (dB)
• Geo-bestemmelse, hvor er målingerne 

foretaget, på arbejde, hjemme, eller…..

Vægt
Daglige variationer via Mobiltelefon

Miljøsensorbox:
• temperatur
• rel. fugtighed
• let flygtige organiske stoffer (VOC’er): 

ethanol, isopren, acetone, toluen og 
smørsyre, formaldehyd, ftalater og 
flammehæmmere, ozon m.m.

• Termisk komfort – PMW
• Termisk komfort - PPD 
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FORDELE VED AT VÆLGE HORIZON:

• Videnstilførsel fra Europæiske ”fyrtårne” på domæne-viden. I Smartwork sammenhæng:

 Aldringsdata/ - modellering/ -prædiktioner*, AI-learning/algoritmer/anvendelser, adfærds regulerende interventioner, 
motivationsteori/gamification

 Sensorik, IKT- og monitoreringsinfrastruktur, GDPR-compliance

Forudsat man kan bidrage med værdi for de øvrige partnere. AAKs bidrag i Smartwork:

 Def. af krav: Etiske-, bruger-, funktionelle-, konfigurationskrav, det vi vil have!
 Test-site, brugere, IT-infrastruktur, det vi har!
 Dokumentation af effekter, pros and cons, designet efter AAKs kriterier!

• Samarbejde på tværs af Offentlige&Private aktører, stor sandsynlighed for sammenfaldende og komplementære partner interesser 

• Mulighed for omfangsrige demonstratorer(piloter) der er mindre sandsynlig med lokale/nationale finansierede projekter

• Et projekt, kan lede til flere - giver Europæiske kontakter/netværk

• 100% + overhead finansiering for kommuner og universiteter
* Aging Studies and Databases: ELSA: English Longitudinal Study of Ageing; TILDA: The Irish LongituDinal Study on Ageing;  SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe;

PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies



AAKs succes kriterier for Smartwork:

• Forbedret arbejdsmiljø – Smartwork et værktøj/middel til øget trivsel, sundhed -
fysiologisk og kognitivt

• Smartwork kan indgå som Design-element til Fremtidens Digitale Arbejdsplads
• Oparbejde kompetencer til fremtidige AI & IKT løsninger og driftsområder
• Perspektiv: At IKT/AI-baserede værktøjer kan udbredes til borgere omfattet af AKK 

Sundheds & Omsorgs ydelser

• At der kan bygges videre på resultaterne og projektnetværket kan videreudvikles til 
evt. nye projekter/samarbejder
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www.smartworkproject.eu/da/


